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Af Bo Tranberg Christensen, indehaver.

Velkommen til en verden af nye smagsindtryk, dufte og oplevelser. Brug denne bog, når du har købt en af 
vores 29 forskellige drinkspakker, et par flasker spiritus, eller hvis du blot har lyst til at prøve noget nyt med 
de ingredienser, du allerede har.

MixMeister - En kort introduktion

MixMeister er et lille firma, men med en stor interesse og passion for at lave lækre drinks. Passionen for 
gode råvarer, lækre drinks og det sidste touch er vores kendetegn, og i det følgende vil du kunne læse om, 
hvordan du selv kan opleve forskellen mellem en lunken isbjørn og en forførende Vanilla Cosmopolitan. 

Indholdsfortegnelse

Velkommen til MixMeister!
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Tip: Kender du DrinksMeister.dk?

På DrinksMeister.dk blogger vi og andre bartendere om drinks, cocktailbarer og sidste nyt inden for 
branchen. Her finder du 150+ indlæg om forskellige gode drinks, og om hvorfor de små detaljer gør den 
store forskel. Tjek www.drinksmeister.dk
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Drinkspakkerne fra MixMeister er komplette pakker, der indeholder ingredienserne til en eller flere lækre 
drinks. Når du modtager, pakken skal du selv lave isterninger og ofte købe en lime eller citron. 
Når det er ordnet, er du klar til at lave spændende lækre drinks, som du ellers kun kan opleve i storbyens 
cocktailbarer. 

Drinkspakkerne er opdelt i forskellige kategorier, så som feminine, maskuline eller alkoholfrie. Generelt er de 
feminine søde drinkspakker, de maskuline er stærkere og ofte mere bitre, mens de alkoholfrie er mest til børn 
og dem, der skal køre bil. “Velkomst” er velegnet som apéritif til din fest, imens de trendy pakker afspejler 
nogle af tidens mest populære drinks, som begge køn holder af. 

Gør noget ud af det visuelle!

Når du laver drinks, er det vigtigt at huske, at det visuelle betyder mindst lige så meget som dét, at drinken er 
afkølet eller indeholder de rigtige ingredienser. Vi anbefaler, at du serverer dine drinks i nogle flotte glas (alle 
glas i denne bog kan købes hos os), bruger godt med is og pynter din drink med frisk drinkspynt. 

Et par gode råd:

- Undgå isterninger fra isterningeposer. Det ser helt ærligt ikke særligt godt ud! Frys i stedet små blokke af is 
i normale fryseposer. Læg poserne på et underlag i fryseren, der er så fladt som muligt. Når vandet er frosset 
til, pakker du posen ind i et håndklæde og binder en knude. Kast nu posen ned på et hårdt underlag – pas på 
fødderne – og vupti, så har du masser af is, flot ujævn og lige til at komme til.
- Fyld glasset helt op med is! I de fleste drinksopskrifter skal glasset fyldes helt op med is. Det giver både et 
flot look og holder drinken kold. Desuden fortyndes drinken heller ikke, som få isterninger derimod gør. Når 
en drink er fyldt med is, kan du tilmed pynte toppen med friske bær eller anden drinkspynt. Det ser flot ud og 
er super nemt. 
- Pynt din drink med friske bær. Flotte friske bær pynter altid din drink, kun fantasien sætter grænser. Ofte 
pynter man med de frugter, som i forvejen findes i drinken. 

Sukkerkant – Hvordan gør man?

En sukkerkant giver nogle drinks et ekstra visuelt pift - og så er det faktisk ganske nemt at lave. 
Du skal bruge to underkopper, den ene fyldt med sukker og den anden med væske. Væsken skal helst være 
lidt klistret; limejuice med lidt sirup virker f.eks. godt. Flydende honning kan også bruges. Dyp glassets kant 
i væsken og før herefter straks glasset over i sukkeret. Sørg for, der er masser af sukker, så du nemt kan få 
glassets kant dækket af sukker. Gentag eventuelt, hvis resultatet ikke er helt optimalt efter første forsøg. Vil 
du lave noget sjovt og farverigt pynt til ungerne, så kan du blande noget konditorfarve i væsken. Så kan du 
lave en blå, rød eller grøn sukkerkant - og husk at de farver tungen! (Hvilket børn kan få meget sjov ud af...)

Barudstyr - hvad skal man bruge?

Til de fleste drinks er en shaker det eneste, du skal bruge til at lave de lækre drinks med. Vi anbefaler dog, 
at man anskaffer sig et målebæger. Det gør det hele noget nemmere. Til enkelte drinks anbefaler vi, at man 
bruger en blender, helst én der kan tåle isterninger. Barudstyr som barske, barknive, skænkeprop og strainer 
er alle rare at eje og gør det nemmere og sjovere at lave drinks, men er ikke et must. 

Hvad er en drinkspakke?



Børnepakken (Alkoholfri)

Skal du holde børnefødselsdag eller familiefest med mange unger til, så er denne pakke et sikkert hit. Tre 
forskellige drinks til den søde tand i mange flotte farver. Et festligt indslag som både er sjovt og festligt, 
men også nemt at lave. 

Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + cocktailbær + sugerør
 
• 6 cl Kokoscreme
• 8 cl Ananasjuice
• 2 cl Monin Blå Curacaosirup
• 3 cl Appelsinjuice
 
Blend alle ingredienserne sammen med is indtil massen er jævn og 
ensartet. Fyld et hurricane glas med isterninger og hæld indholdet fra 
blenderen over. Pynt med en skive ananas og et cocktailbær.

Grøn Piña Colada

Glas: Highball 30 cl
Pynt: Ananaskirsebær + sugerør

• 11 cl Ananasjuice
• 2 cl Monin Blå Curacaosirup

  
Fyld et highballglas med isterninger og hæld ingredienserne i glasset. 
Rør et par gange i glasset og pynt med et ananaskirsebær og et sugerør.

Den Grønne Dam

Sunrise
Glas: Highball
Pynt: Jordbær + sugerør
 
• 10 cl Appelsinjuice
• 3 cl Monin Jordbærsirup
• 12-14 store isterninger
 
Fyld glasset med isterninger og hæld appelsinjuicen i. Hæld herefter 
siruppen i, så den daler til bunds. Pynt med et jordbær på kanten af 
glasset samt et sugerør.

Børnepakken indeholder ialt 20 drinks Side 3 MixMeister



Juicy Colada (Alkoholfri)

Glas: Highball 
Pynt: Lime + sugerør

• 5 cl Ananasjuice
• 1,5 cl Monin Grenadine sirup
• 1,5 cl Limejuice
• 6 cl Fever Tree Ginger ale
 
Shake de første tre ingredienser med isterninger. Fyld et highballglas 
med isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. Top med 
ginger ale. Pynt med en skive lime og et sugerør.

St. Kitts

Glas: Highball
Pynt: Cocktailbær + sugerør
• 5 cl Grapejuice
• 2 cl Ananasjuice
• 2 cl Limejuice
• 1 cl Monin Grenadine sirup
• 3 cl Fever Tree Bitter Lemon
  
Shake de første fire ingredienser med isterninger. Fyld et highballglas 
med isterninger, og hæld indholdet fra shakeren over. Top med bitter 
lemon. Pynt med et par cocktailbær og et sugerør.

Judy

Virgin Piña Colada
Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + cocktailbær + sugerør
 
• 6 cl Kokoscreme
• 8 cl Ananasjuice
• 1 cl Limejuice
• 12-14 store isterninger
 
Blend alle ingredienserne, indtil massen er jævn og ensartet. Fyld et 
hurricaneglas med isterninger og hæld indholdet fra blenderen over. 
Pynt med en skive ananas og et cocktailbær.

Juicy Colada indeholder ialt 22 drinks Side 4 MixMeister

Denne pakke byder på tre slags alkoholfrie drinks; en frisk bitter St. Kitts med ginger ale og ananasjuice, en 
frisk Judy med grape og bitter lemon samt en tropisk nydelse i form af kokoscreme og ananasjuice. 
En pakke der især er et godt supplement, hvis du har en stor fest og gerne vil byde på noget særligt til dem, 
der skal køre.



Juicy Bite (Alkoholfri)

Glas: Highball 
Pynt: Limespiral + sugerør

• 5 cl Tranebærjuice
• 4,5 cl Æblejuice
• 2 cl Limejuice
• 4 cl Fever Tree Soda
 
Shake de første tre ingredienser med isterninger. Fyld et highballglas 
med isterninger og hæld indholdet fra shakeren over Top med soda. 
Pynt med en limespiral og et sugerør.

November Seabreeze

Glas: Highball
Pynt: Appelsin + sugerør

• 5 cl Appelsinjuice
• 5 cl Æblejuice
• 3 cl Limejuice
• 1 cl Monin Passionsfrugtsirup

Shake alle ingredienser med isterninger. Fyld et highball glas med is-
terninger og hæld indholdet fra shakeren over. Pynt med en skive 
appelsin og et sugerør.

Hobson’s Choice

Florida Cocktail
Glas: Highball
Pynt: Grape + sugerør
 
• 6 cl Appelsinjuice
• 4 cl Grapejuice
• 1,5 cl Limejuice
• 4 cl Fever Tree Soda
 
Shake alle ingredienser på nær soda i en shaker. Fyld glasset med 
isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. Pynt med en skive 
grape og et sugerør.

Juicy Bite indeholder ialt 24 drinks Side 5 MixMeister

Denne pakke byder på tre slags alkoholfrie drinks, der alle byder på to slags juicer og et lille twist. Egner sig 
især som drinkspakke til større fester, hvor der er behov for alkoholfrie drinks som supplement til barens 
øvrige udvalg. Nemme og gode alkoholfrie drinks til det voksne publikum.



Colada (Alkoholfri)

Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + cocktailbær + sugerør
 
• 5 cl Kokoscreme
• 5 cl Ananasjuice
• 5 cl Appelsinjuice
• 2 cl Monin Blå Curacaosirup
 
Blend alle ingredienserne med is, indtil massen er jævn og ensartet. 
Fyld et hurricane glas med isterninger og hæld indholdet fra blenderen 
over. Pynt med en skive ananas og et cocktailbær.

Tropicolada

Glas: Double Old Fashion 37 cl
Pynt: Ananaskirsebær + sugerør

• 4 cl Appelsinjuice
• 7 cl Fever Tree Tonic
• 2 cl Monin Blå Curacaosirup

  
Fyld glasset med isterninger og hæld ingredienserne i glasset. Rør et 
par gange i glasset og pynt med et ananaskirsebær og et sugerør.

Green Tonic

Virgin Piña Colada
Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + cocktailbær + sugerør
 
• 6 cl Kokoscreme
• 8 cl Ananasjuice
• 12-14 store isterninger
 
Blend alle ingredienserne, indtil massen er jævn og ensartet. Fyld et 
hurricaneglas med isterninger og hæld indholdet fra blenderen over. 
Pynt med en skive ananas og et cocktailbær.

Colada indeholder ialt 18 drinks Side 6 MixMeister

Alkohofrie drinks til den søde tand. Colada byder på to lækre drinks med kokoscreme og en enkelt 
longdrink med tonic og appelsin. En pakke især børn og voksne med en sød tand holder meget af. 
Sæt gang i sommerfesten med disse flotte og lækre drinks!



Min. 50% 
frugt!



Spicypakken (Alkoholfri)

Alkoholfrie drinks med bid i! En pakke som gør op med fordommen om, at alkoholfrie drinks er kedelige 
eller alt for søde. Ginger Bite med ægte Ginger Beer har et suverænt bid af ingefær med et twist af grape. 
Det er med andre ord alkoholfrie drinks til voksne, der vil smage nolge nye og interessante drinks.

Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + ingefær + sugerør

• 8 cl Fever Tree Ginger Beer
• 2 cl Grapejuice
• 1 cl Limejuice

Fyld glasset med isterninger og hæld ingredienserne i. Rør et par gange 
med en barske. Læg et par skiver ingefær i glasset, en limeskive på 
kanten og servér med sugerør.

Ginger Bite

Glas: Highball 29 cl
Pynt: Bær + sugerør

• 5 cl Fever Tree Ginger Ale
• 5 cl Ananasjuice
• 1,5 cl Limejuice
• 1 cl Monin Grenadinesirup

Shake alle ingredienserne på nær Fever Tree med isterninger. Fyld et 
highballglas med isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. 
Top med Fever Tree og pynt med et par bær og et sugerør.

St. Kitts

Great Tonic
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Ananaskirsebær + sugerør

• 7 cl Fever Tree Tonic
• 3 cl Grapejuice
• 2 cl Limejuice
• 1 cl Monin Grenadinesirup

Shake alle ingredienserne på nær Fever Tree med isterninger. Fyld et 
highballglas med isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. 
Top med Fever Tree og pynt med et ananaskirsebær og et sugerør.

Spicypakken indeholder ialt 22 drinks Side 8 MixMeister



70+ Varianter
fast på lager!
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Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

Alkoholfrie drinks har ofte ry for at være en smule kedelige, ikke så festlige og generelt noget, som de fleste 
anser for at være børnedrinks. Men det behøver naturligvis ikke at være sådan. I det følgende vil jeg 
demonstrere nogle fantastiske alkoholfrie drinks, som bryder med disse fordomme. MixMeister forhandler 
nemlig mere end 80 forskellige sirupper fra franske Monin, og det giver et utal af spændende muligheder. 

De karakterfulde og lidt bitre alkoholfrie drinks
Hvis du er til drinks med lidt krudt i, så kan jeg især anbefale de tre varianter af Monin sirupper: Monin Inge-
fær, Monin Spicy (Kanel og chili) samt Monin Bitter. De tre sirupper kan bruges i både kolde og varme drinks. 

Monin Bite
4 Limebåde

6-8 vindruer uden kerner
1 cl Monin Ingefær
1 cl Monin Bitter

5 cl Fever Tree Tonic
Mos limebåde med sirup og vindruer i et old fashioned glas. Fyld glasset med knust is og top med Fever Tree 
Tonic. Andre Fever Tree produkter kan også anbefales, især Ginger Ale og Ginger Beer, hvis du er til smagen af 
ingefær. 

Flere frisk-bitter alkoholfrie drinks:

Bitter Mango
Frisk, bitter drink med et lille snert af mango. 
2,5 cl Monin Bitter
6 cl Friskpresset grapefrugtjuice
1,5 cl Monin Spicy Mango 
3 cl Fever Tree Soda
Shake de første tre ingredienser med is.
Fyld et highballglas med isterninger og hæld 
indholdet over i. Top med Soda tilsidst.

Black Apple
En interessant drink, med god æble/ingefær 
kombination som overrasker med en eftersmag af 
chokolade.
6 cl ufilteret æblejuice
3 cl Monin Ingefærsirup
1 cl Monin Chokolade sirup
1 cl Monin citronsaft
Masser af kunst is
Shake alle ingredienser og si over i et 
martiniglas.

Orange Ginger
Frisk og skarp sommercocktail som serveres i et 
martiniglas.
5 cl Monin Passionsfrugtpuré
5 cl Appelsinjuice
2 cl Monin Ingefærsirup
Masser af knust is
Blend alle ingredienserne og hæld op i et afkølet 
martiniglas.

Hot & Stormy
En god efterårsdrink, som kradser lidt i halsen. 
Perfekt når stromen rusker udenfor.
2 cl Monin Spicy
2 cl Monin Ingefærsirup
15 cl kogende varmt vand
Hæld sirup op i et glas og derefter det kogende 
vand. Rør et par gange med en ske.

Alkoholfrie drinks
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Alkoholfrie drinks
Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

Frugtpuré, kokoscreme og sirup er de tre vigtigeste ingredienserne, når der skal laves interessante alkoholfrie 
drinks. Især hvis du har lyst til lidt ekostisk, så er frugtpuré og kokoscreme vejen frem. Her vil du finde opskrift-
er på dejlige eksotiske drinks, uden alkohol. Det skal dog siges, at mange af disse opskrifter med et skud vodka 
eller rom heller ikke er tosset.

Ekostiske drinks, du ikke har smagt før
Passionsfrugt og mango er to eksotiske frugter, som er nemme at skaffe som både alkohol, sirup og frugtpuré. 
Begge passer rigtig godt sammen med citrusfrugterne citron, appelsin og grape. 

Passion Dream
En af de bedste eksotiske drinks du kan forstille dig. 

Masser af smag, god cremet konsistens og et fint touch af vanille. 
5 cl Monin Passionsfrugtpuré

5 cl Appelsinjuice
1 cl Monin Vanillesirup

Masser af knust is
Blend alle ingredienserne og server i et martiniglas.

Flere gode drinksopskrifter:

Pink Mango
En skøn og frisk drink, i en flot pink farve.
5 cl Monin Mangopuré
5 cl Pink Grapefrugtjuice
1 cl Monin citronsaft
Masser af knust is
Blend alle ingredienserne og server i et martiniglas.

Choko Night
En anderledes eksotisk drink, dejlig cremet og meget 
sød. Et sikkert hit blandt børn og jer med den søde 
tand. 
5 cl Monin Bananpuré
2 cl Monin Chokoladesirup
4 cl Kokoscreme
4 cl Kakaomælk 
Blend alle ingredienserne og hæld over i et isfyldt 
highballglas. Pynt med en skive banan og 
chokoladedrys.

Strawberry Love
Et ægte sommerhit, som de fleste vil elske.
3 limebåde
3 cl Monin Jordbærpuré
2 cl Monin Kærlighedsfrugtsirup
Toppes med Fever Tree Lemonade
Mos lime, puré og sirup i en shaker og tilsæt is. Shake 
og is over i et highballglas. Fyld glasset med is, og top 
med lemonade

Vanilla Passion
Sød og cremet sommermilkshake, som både børn og 
voksne elsker.
2 cl Monin Ananassirup
2 cl Monin Passionsfrugtsirup
12 cl Vanilleis 
Blendes og serveres i et highballglas fyldt med is-
terninger. Pynt med en skive ananas
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Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

Kaffesirup er i de seneste år blevet voldsomt populært, hvilket har betydet, at sortimentet af egnede 
kaffesirupper er vokset helt enormt. I dag har Monin mere end 25 forskellige kaffesirupper, hvoraf de fleste 
altid er på lager hos MixMeister. Her finder du et lille udvalg af de mange lækre kaffedrinks man kan lave 
med Monin’s sirupper.

Lækre drinks med kaffe
Kaffesirupper er geniale mixere i kaffen, i milkshakes og som topping på diverse desserter. 

Milkshake med lakrids og chokolade
De to sirupper kan erstattes af stort set alle 

kaffesirupper efter eget ønske. 
5 cl Mælk

2 cl Monin Lakridssirup
2 cl Monin Chokoladesirup

10 cl Vanilleis
Blendes og serveres i et hurricaneglas fyldt med isterninger. 

Toppes med flødeskum vendt i karamelsirup.

Flere gode drinksopskrifter:

Alkoholfrie drinks

Blackberry Viennese Latte
1,5 cl Monin Brombærsirup
2,5 cl Monin Chokoladesirup
2 shots espresso
18 cl dampende varm mælk
Toppes med flødeskum, som er blevet pisket med 2 cl 
Monin Karamelsirup.

Almond Mocha Freeze
3 cl Monin Chokoladesirup
1,5 cl Monin Mandelsirup
1 shot Espresso
12 cl Mælk
2 skefulde vanilieis
Blend til en blød masse og top med flødeskum.

Iskaffe
1 cl Monin Mint Chokoladesirup
1 shot Espresso
10 cl kold mælk
Shakes og serveres i longdrinkglas med isterninger. 
Toppes med lidt flødeskum og revet chokolade.

Milkshake
10 cl Kakaomælk
2 cl Monin Amarettosirup
10 cl Vanilleis
Blendes og serves i et højt glas. 



Velkommen til MixMeister!
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Ypioca Cachaca

MixMeister har valgt Ypioca som vores største cachaca leverandør, og har derfor det komplette udvalg af 
Ypioca’s cachaca. Vi byder bl.a. på to årgangscachaca på 6 år.  

Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

Ypioca mester 2009, Kasper Henriksen, på besøg i en braziliansk rørsukkermark.

Cachaca er navnet på en mindre kendt spiritus herhjemme. Den bliver tit benævnt som “brasiliansk rom”, men 
det er ikke en korrekt betegnelse. Cachaca laves på juicen fra sukkerrør og ikke som i rommens tilfælde, rest-
produktet melasse, der stammer fra sukkerproduktionen. Derudover er den efterfølgende destillationsproces 
forskellig, og typisk er en Cachaca lagret i kortere tid end en Rom. Det giver en friskere og lidt 
skarpere karakter, som gør cachaca til en velegnet mixer i drinks.  

Oprindelse

Det vides ikke helt, hvem der opfandt cachaca, men flere kilder er enige om, at det skete i perioden 1530-1550 
år. Her fik slaverne rester af sukkerrørssaften, som de lod destillere til en alkoholisk drik. Der gik en rum tid, 
inden de mere velhavende i Brasilien tog cachacaen til sig, da den først var anset som en fattig-mandsdrik. I 
dag er cachaca Brasiliens nationaldrik, hvor hvor den bruges i den populære Caipirinha.

Caipirinha består af cachaca, lime, rørsukker og knust is. En ganske stærk drink, men med en dejlig friskhed 
og et ”læskende” udtryk. Her kommer et sikkert bud på en god Caipirinha:

Den universelle Caipirinha opskrift

• 4-5 cl Ypioca Prata Cachaca
• 5-7 friske limebåde
• 5 g rørsukker
• Godt med knust is

Mos lime og rørsukker i bunden af et whiskeyglas. Fyld nu kunst is helt op til kanten af glasset, og hæld hereft-
er så meget cachaca i der er plads til. Rør lidt i glasset og server med sugerør.    

30.000 producenter af Cachaca!
I forhold til andre spirituosa, er cachaca forholdsvis nemt at producere. Det betyder, at der i Brasilien findes 
over 30.000 producenter, hvilket må siges at være ganske imponerende. Det er dog kun et fåtal af disse, der 
har kastet sig ud i en eksport, hvorfor vi i Danmark kun har ganske få mærker at vælge imellem.





Brasiliansk brændevin, Cachaca, er grundstammen i denne drinkspake der også byder på en klassisk 
whiskey. Fire forskellige drinks, heraf én alkoholfri. En pakke der med masser af smag og kraft især 
henvender sig til dig, der kan lide cachaca, appelsin, tranebær og ingefær.

Famous Brazil

Brazilian Cosmopolitan
Glas: Cosmopolitan 23 cl Pynt: Tranebær + sugerør
• 3 cl Ypioca Prata Cachaca
• 3 cl Cointreau
• 5 cl Tranebærjuice
• 1,5 cl Limejuice
Fyld et Cosmopolitanglas med knuste is op til kanten. Alle 
ingredienserne shakes med is og sies derefter over i glasset. 
Pynt med et par tranebær og et sugerør.

Glas: Old Fashioned 37 cl Pynt: Appelsin+ sugerør
• 2,5 cl Cointreau
• 4,5 cl Famous Grouse
• 2,5 cl Tranebærjuice
• 2,5 cl Grapejuice
Fyld et Old Fashionedglas med knust is op til kanten. 
Alle ingredienserne shakes og sies derefter over i glasset. 
Pynt med en skrive appelsin og et sugerør.

Glas: Old Fashioned 37 cl Pynt: Lime + sugerør
 
• 4 cl Ypioca Prata Cachaca
• 5 cl Fever Tree Ginger Ale
• 2 cl Limejuice

Fyld et Old Fashionedglas med knuste isterninger op til kanten. 
Ypioca Cachaca samt limejuice shakes med is og sies derefter over i glasset. 
Top herefter med Ginger ale. Pynt med en skive lime og et sugerør.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Appelsin + Sugerør
 
• 6 cl Tranebærjuice
• 3 cl Grapejuice
• 2 cl limejuice 
 
Fyld et higballglas med store isterninger. 
Alle ingredienser shakes med is og hældes over i glasset. 
Pynt med en appelsinspiral og et sugerør.

Mountain Sipper

Gingerihna

Gentle Breeze

Famous Brazil indeholder 33 drinks Side 15 MixMeister



Cold Moscow
Den gamle klassiker med ginger ale, vodka og lime har været populær i mange årtier. I denne pakke 
finder du Moscow Mule i kombination med to andre friske drinks, hvoraf den ene er til jer, der skal 
gøre bil eller de små, som endnu må vente lidt på at træde ind i de voksnes rækker.

Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + Sugerør
 
• 4 cl Danzka Vodka
• 6 cl Fever Tree Ginger Ale
• 2 cl Limejuice
• 8-10 store isterninger

Fyld et highballglas med isterninger og hæld derefter 
ingredienserne i. Rør godt i drinken med en barske. 
Server med et sugerør og skive lime på kanten.

Moscow Mule

Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + sugerør
• 4 cl Danzka Vodka
• 4 cl Tranebærjuice
• 2 cl Limejuice
• 6 cl Grapefrugtjuice
• 8-10 store isterninger
Shake alle ingredienserne med isterninger. Fyld et highballglas med 
isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. Pynt med en skive 
grapefrugt og et sugerør.

Stormy Ocean

Sunrise
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + sugerør
• 6 cl Tranebærjuice
• 4 cl Grapefrugtjuice
• 1 cl Limejuice
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup
• 8-10 store isterninger
 Shake alle ingredienserne med isterninger. Fyld et highballglas med 
isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. Pynt med en skive 
grapefrugt og et sugerør.

Cold Moscow indeholder ialt 27 drinks Side 16 MixMeister



Russisk Vodka

Læs mere om vodka på DrinksMeister.dk Side 17 MixMeister

Russian Standard Vodka

Idag fås Russian Standard Vodka i flere varianter: Original, Platinum og premium udgaven Imperia. 
Alle fast på lager i MixMeister ;-)  

Skrevet af indehaveren af MixMeister, 
Bo Tranberg Christensen.

Kort om vodka

Vodka betyder faktisk "lille vand" på russisk, ligesom vores 
danske akvavit kaldes en "lille en". Oprindeligt var vodka 
tænkt som medicin, og selv den dag idag er der mange 
russere, der bruger vodka for dens 
medicinske virkning. Der er mange myter 
forbundet med vodkaen, og i dens hjemland, Rusland, siger 
man, at man bliver forbandet med 7 års dårlig sex, hvis man 
ikke ser den, man skåler med, i øjnene! 

Vodka skal ikke opbevares i en fryser, da der ved disse 
kuldegrader kan der ske en omvendt distillation, som vil 
gøre hvedesmagen for dominerende. 
Man bør derimod servere en vodka ved 5-7 grader. 

Et land finansieret af vodka

Tilbage i midten af det 18. århundrede var den
offentlige afgift på vodka så vigtig i det russiske statsbud-
gettet, at op til 40% af indtægterne kom fra landets vodka-
produktion! 

Russisk premiumvodka

En af Ruslands mest solgte vodkaer er Russian 
Standard Vodka "Original", som er lavet i henhold til den 
originale opskrift fra professoren Mendeleev's, som i 1894 
opfandt den "perfekte" formel på vodkadistillation. Denne 
vodkadistillaton anses for at være en af de "reneste" og 
blødeste vodka på markedet. Russian Standard er en 
historisk tro vodka, som kombinerer den bedste 
vinterhvede med det reneste gletchervand fra Ladoga søen. 
Typisk for russiske vodkaer, har Russian Standard Vodka 
også den karakteristiske smagsnote af brød. Flasken er 
iøvrigt designet ud fra den 200 tons tunge klokke, bestilt af 
Tsarina Anna den Første, som idag kan ses ved Ivan den 
Stores klokketårn i Moskva.



 

Cocktail Bartenderz
Gør din fest unik

Vi udlejer professionelle Cocktail Bartenderz, 
som gør din fest til noget helt specielt.

Vi tilbyder et skræddersyet tilbud, 
som udasom udarbejdes specielt til din fest og det du gerne vil have.

Se mere på

www.CocktailBartenderz.com
Kontakt os på tlf. 60230666 for et uforpligtende tilbud.



Intet mindre end fire forskellige gin & campari klassikere, som har bestået testen af dem alle, nemlig tiden. 
Er du til drinks med karakter, fylde og lang eftersmag vil du elske denne drinkspakke. En pakke lavet på de 
bedste råvarer fra England, Frankrig og Italien. 

Gin & Campari

Negroni
Glas: Whiskeyglas 37 cl Pynt: Appelsinskive + sugerør
 
• 3 cl London Hill Gin
• 3 cl Martini Rosso
• 3 cl Campari
 
Shake ingredienserne med isterninger. 
Fyld glaset med friske isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. 
Pynt med en skive appelsin og et sugerør.

Glas: Whiskeyglas 37 cl Pynt: Appelsinspiral + sugerør
 
• 4 cl Campari
• 4 cl Martini Rosso
• 4 cl Fever Tree Soda
 
Shake campari og rosso med isterninger. Fyld glasset med store isterninger og 
si indholdet fra shakeren over i glasset. Top med Soda og pynt med en 
appelsinspiral.

Glas: Champagneglas 19 cl Pynt: Appelsinspiral + sugerør
 
• 3 cl London Hill Gin
• 3 cl Martini Rosso
• 3 cl Campari
• 4 cl Piper Heidsieck Champagne 
 
Tilbered som en klassisk Negroni (se ovenfor), men server i et champagneglas 
og top med champagnen.

Glas: Highball 30 cl Pynt: sugerør
 
• 4 cl London Hill Gin
• 12,5 cl Fever Tree Tonic
• 8-10 store isterninger
 
Fyld glasset op med store isterninger og hæld gin i. Rør et par gange i glasset 
med en barske. Hæld forsigtigt tonic i og rør en enkelt gang.
Server med sugerør. 

Americano

Negroni Champagne

G&T

Gin & Campari indeholder 29 drinks Side 19 MixMeister



It’s a Fizz

Glas: Whiskeyglas 37 cl
Pynt: Citronsprial + sugerør
• 4 cl Geranium Gin
• 5 cl Fever Tree Soda
• 2 cl Frisk citronsaft (køb selv)
• Flormelis efter behov (ca. 1 spiseskefuld)
• 8-10 store isterninger
Fyld glaset med isterninger, og hæld derefter gin, citron og flormelis i. 
Rør godt i drinken med en barske. Top med Fever Tree Soda.
Pynt med en citronspiral og et sugerør.

Gin Fizz

Glas: Whiskeyglas 37 cl
Pynt: Citronsprial + sugerør
• 4 cl Geranium Gin
• 5 cl Piper Heidsieck Champagne
• 2 cl Frisk citronsaft (køb selv)
• Flormelis efter behov (ca. 1 spiseskefuld)
• 8-10 store isterninger
Fyld glaset med isterninger, og hæld derefter gin, citron og flormelis i. 
Rør godt i drinken med en barske. Top med champagnen.
Pynt med en citronspiral og et sugerør.

Diamond Fizz

Bulldog
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Appelsin + sugerør

• 4 cl Geranium Gin
• 6 cl Fever Tree Ginger Ale
• 2,5 cl Appelsinjuice
• 8-10 store isterninger

Shake gin og appelsinjuice med isterninger. Fyld et highballglas med 
isterninger og hæld indholdet fra shakeren over i. Top med Ginger Ale 
og pynt med en skive appelsin og et sugerør.

It’s a Fizz indeholder ialt 18 drinks Side 20 MixMeister

Nyd tre forskellige drinks, bygget op omkring Geranium Gin. “Fizz” er en klassisk drinkstype, som består 
af en valgfri spiritus tilsat lime, danskvand og sukker. Du kan både lave den klassiske Gin Fizz, men også 
den spændende Diamond Fizz med Champagne. Pakken henvender sig mest til mænd, der ønsker 
klassiske drinks baseret på en god premium gin.



Side 21 MixMeisterMasser af drinkspakker på MixMeister.dk 

Så ville du synes denne Ævle Bævle med 
æblejuice og normal slavevodka var en 
ganske habil drink til din næste fest.

Forstil dig en verden uden MixMeister...

... men det behøver du heldigvis ikke!



Geranium Night

Glas: Martini Chiller
Pynt: Citronspiral

• 3 cl Geranium Gin
• 6 cl Noilly Prat

Shake ingredienserne med is og si over i et Martini Chiller glas 
(evt. Martiniglas). Pynt med en citronspiral. En meget simpel drink at 
lave, men bestemt ikke en kedelig en af slagsen!

Reverse Martini

Glas: Cosmopolitan
Pynt: Cocktailbær + sugerør

• 4 cl Geranium Gin
• 2 cl Heering Cherry Likør
• 2 cl Noilly Prat
• 8-10 store isterninger

Shake alle ingredienser med isterninger. 
Fyld et cosmopolitanglas med isterninger og hæld indholdet fra 
shakeren over. Pynt med et par cocktailbær og et sugerør.

Geranium Cherry

G&T Cherry
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Cocktailbær + sugerør

• 3 cl Geranium Gin
• 3,5 cl Heering Cherry Likør
• 10 cl Fever Tree Tonic
• 8-10 store isterninger
 
Shake gin og likør med isterninger. Fyld et highballglas med store 
isterninger og si indholdet fra shakeren over. Top herefter med Fever 
Tree tonic. Pynt med et par cocktailbær og sugerør. 

Geranium Night indeholder ialt 21 drinks Side 22 MixMeister

Geranium Gin er en lidt anderledes premium gin, lavet på olie fra geraniumplanten. En drinkspakke både 
mænd og kvinder kan lide, da den ikke er for tør eller for sød. Reverse Martini er en stærk og meget 
spændende cocktail, som byder på mange overraskende smagsnoter. 



Hendrick’s Night

Glas: Collins
Pynt: Citronspiral + agurk + sugerør

• 4 cl Hendrick’s Gin
• 12,5 cl Fever Tree Tonic

Fyld glasset med isterninger og hæld så gin i. Rør et par gange med en 
barske og derpå hæld tonic i. Vrid en citronskal over glasset og lad den 
falde i. Læg et par skiver agurk i glasset og servér med sugerør.

G&T

Glas: Highball 29 cl
Pynt: Grape + sugerør

• 4 cl Hendrick’s Gin
• 6 cl Tranebærjuice
• 5 cl Grapefrugtjuice
• 8-10 store isterninger

Shake alle ingredienserne med isterninger.  Fyld et highballglas med 
isterninger og hæld indholdet fra shakeren over. 
Pynt med en skive grape og et sugerør.

Arizona Breeze

November Seabreeze
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + sugerør

• 6 cl Tranebærjuice
• 6 cl Æblejuice
• 3 cl Fever Tree Bitter Lemon
• 3 cl Fever Tree Soda

Shake juice med isterninger og fyld et highballglas med isterninger. Si 
indholdet over i glasset og top med Bitter lemon og Soda. Pynt med en 
limespiral og et par tranebær.

Hendrick’s Night indeholder ialt 24 drinks Side 23 MixMeister

Hendrick’s Gin er blevet lidt af en kultgin. En herlig frisk gin med noter af agurk og rosenblade. Det er en 
drinkspakke, som hevender sig til både mænd og kvinder, som byder på to gin-klassikere og en enkelt 
alkoholfri drink. Drinks, som er gode til fest eller til en god film efter middagen.



Side 24 MixMeister

Basilita

• 4 cl. Cachaça Ypióca Ouro
• 3 cl. friskpresset citronsaft
• 2 cl. vanille sirup
• 10 friske basilikumblade
• Friskkværnet sort peber
• Danskvand
• Knust is

Alle ingredienser undtagen danskvand mortes godt. Derefter
shakes grundigt og indholdet hældes ud over den knuste is i glasset. 
Endeligt hældes danskvand på toppen og der røres i glas. 
Pynt med basilikumblade, citronskal, peber og vanille. 

Berry-Nice Martini

• 5 friske blåbær
• 3 friske limebåde
• 1,5 cl gomme (sukker sirup)
• 2 cl Chambord likør
• 4 cl Cachaça Ypióca Prata

Blåbær, lime & sucker sirup mortes i et stort glas. Tilføj dernæst 
Chambord likør & Cachaça Ypióca Prata. Shakes med is. 
Filtrer ingredienserne to gange og hæld det færdige mix ned i et 
afkølet Martini glas med et par løse blåbær i glasset.

Brazilian Daiquiri

• 5 cl Cachaça Ypióca Ouro
• 3 cl frisk lime juice
• 1.5 cl Monin gomme (sukker sirup)

Hæld ingredienserne i en shaker. Tilføj is og shake godt og grundigt.
Filtrér to gange og hæld ingredienserne ned i et afkølet Martini glas,
Pynt evt. med en lime spiral på kanten af glasset.

Capoeria

• 5 cl Cachaça Ypióca Prata
• 2 cl Monin Choko Blanc
• 2 cl Limesaft
• 3 cl Champagne
• Chokolade til pynt

Cachaça Ypióca, hvid chokolade sirup og limesaft shakes og hældes i
lavt glas fyldt med hele isterninger. Toppes med champagne.
Pyntes med chokolade evt. revet chokolade.

Cachaca Drinks



MixMeister 
& 

El-Kholy Consult
- Fordi en fest ikke kan gøres om!

Vi kickstarter jeres fest med et skræddersyet 
koncept og sikrer at:
- isen bl- isen bliver brudt og der er god stemning fra 
festens begyndelse
- gæsterne bliver rystet sammen
- i kommer til at opleve hinanden på nye måder
- både kroppen og hovedet bliver aktiveret

I får:
- en eksklusiv drinksmagning og ditto foredrag
- noget at snak- noget at snakke om
- en anderledes  irmafest
- en fest, der bliver husket

Vi véd, at en fest ikke kan gøres om. 
Derfor leverer vi varen - hver gang!



100% Agave Tequila

Mere om Tequila på DrinksMeister.dk Side 26 MixMeister

Patrón Tequila

Alle Patrón flaskerne alle er håndlavet og nummereret individuelt.  

Skrevet af indehaveren af MixMeister, 
Bo Tranberg Christensen.

Kort om Tequila

Den Tequila som vi kender idag, har lange og gamle traditioner 
i Mexico. Flere tusinder år tilbage kan man spore brugen af 
agaveplanten. Dengang blev planten brug til at fremstille 
Pulgue, som er gæret agave. Da spanierne kom til Mexico blev 
det muligt at destillere en helt ny type spiritus, som hedder 
Mezcal. 

Mezcal er på næsteb alle måder det samme som Tequila. Den 
eneste forskel er, at Tequila skal være lavet på den blå 
agaveplante, samt være fra området Jalisco, dele af Michaocan, 
Guanajuato, Nayarit eller Tamaulipas. Ofte vil en Tequila også 
være destilleret to gange, mod én gang i Mezcals tilfælde. 
Mezcal, der er lavet på den blå agaveplante, er således præcis 
det samme som Tequila, blot den er lavet i andre egne end de 
ovenstående. 

Hvordan bliver Tequila så lavet?

På Patrón, en anerkendt producent af premium 
Tequila, høstes hjertet af agaveplanten, "Pinas", når denne har 
nået en alder på 6-7 år. Herefter 
transporteres pinas'erne til Tequilafabrikken. 
Arbejdet i marken er meget hårdt, og arbejderne nyder stor 
respekt i lokalsamfundet - der er med andre ord status i at 
være en "Jimador", som 
arbejderne kaldes. Pina'en bages nu i 79 timer i en 
murstensovn for at få de rigtige aromaer frem i planten. Så 
knuses pina'en på to forskellige måder, hvor så saft og 
frugtkød gæres i forskellige trætanke separat. Til sidst 
destilleres de to slags gærede safter hver for sig i 
kobberkedler.

Silver/Blanco Tequila er frisk Tequila, der ikke bliver lagret på 
træfade og derfor ikke får en gylden/brun farve. Reposado og 
Añejo tequila er altid modnet i 
træfade, inden de kommer på flaske. Reposado lagres i mindst 
to måneder, Añejo i mindst 12 måneder.
Særligt unikt for Patrón kan siges, at to forskellige safter, der 
destilleres, giver en anderledes Tequila end andre gode 
Tequilaer på markedet. 



Mexicano

Glas: Whiskeyglas 37 cl
Pynt: Appelsinskive + sugerør
  
• 4 cl Olmeca Blanco Tequila
• 3 cl Ananasjuice
• 2 cl Limejuice
• 8-10 store isterninger

Fyld glaset med knust is og shake ingredienserne med is. 
Si over i glasset og pynt med en skive appelsin og et sugerør.

Mexican Surfer

Glas: Cupe
Pynt: Sukkerkant + sugerør
• 5 cl Olmeca Blanco Tequila
• 1 cl Bols Triple Sec likør
• 1 cl Tranebærjuice
• 2,5 cl Limejuice
• 3 cl Grapefrugtjuice 
Shake alle ingredienserne med isterninger. Påfør en sukkerkant på 
cupeglasset og si indholdet fra shakeren over. Pynt evt. med en skive 
lime og parasol.

Floridita Margarita

Triple Joy
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Tranebær + sugerør
 
• 4 cl Bols Triple Sec likør
• 5 cl Tranebærjuice
• 2 cl Limejuice
• 8-10 store isterninger

Shake alle ingredienserne med isterninger. Fyld glasset med 
isterninger og si indholdet over i glasset. 
Pynt med et tranebær og et sugerør.

Mexicano indeholder ialt 30 drinks Side 27 MixMeister

Oplev, hvad en god tequila kan udrette i sit rette element. Mexicano er en pakke der byder på tre slags drinks: 
den du nipper til, den elegante med sukkerkanten og det sikre hit med tranebær og appelsin. En god kombi-
nation, der sikrer, at der er noget for alle.



The Bourbon Rose

Glas: Whiskeyglas 37 cl
Pynt: Lime + sugerør
  
• 5 cl Four Roses Bourbon
• 3 cl Limejuice
• Sukker/Flormelis efter behov

Shake ingredienserne med isterninger. Smag til om den evt. skal have 
mere sukker eller lime. Fyld glasset med knust is og si 
indholdet over i glasset. Pynt med en skive lime og et sugerør.

Bourbon Sweet (sour: med frisk limejuice)

Glas: Whiskeyglas 37 cl
Pynt: Passionsfrugt + sugerør
  
• 3 cl Four Roses Bourbon
• 3 cl Limejuice
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup

Shake ingredienserne med isterninger. Fyld glasset med knust is 
og si indholdet over i glasset. 
Pynt med indholdet af en ½ passionsfrugt og et sugerør.

Bourbon Passion

Bourbon Ale
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + sugerør
 
• 3 cl Four Roses Bourbon
• 8 cl Fever Tree Ginger Ale
• 8-10 store isterninger

Fyld glasset med isterninger og hæld ingredienserne i glasset. 
Rør godt med en barske. Pynt med en skive lime og et sugerør.

The Bourbon Rose indeholder ialt 18 drinks Side 28 MixMeister

En af MixMeister’s måske mest overraskende drinkspakker. En drinkspakke bygget op omkring en 
Bourbon må siges at være målrettet til mænd. Eller er den? - Alt efter om du bruger friskpresset 
limejuice eller den medfølgende cordinal mixer vil du opleve to vidt forskellige verdener. Den milde 
Bourbon er et sikkert hit både blandt mænd og kvinder! 



70+ Varianter
fast på lager

hos MixMeister!



Mozart likørerne fra Salzburg er nu endelig kommet til det danske marked, 
så vi nu alle kan nyde de herlige likører fra alpelandet. Alle Mozarts 
produkter er lavet af 100% naturprodukter. To særligt udvalgte kakaosorter 
danner grundlaget i alle Mozarts likører, der destilleres og således bliver til 
det ædle kakaodestillat. Et destillat der anvendes i alle Mozarts produkter.    

Mozart Gold: 
Er den nok mest kendte Mozart likør, som byder på en cremet chokolade-
likør lavet på gourmetchokolade og rørsukkerdestillat. Eftersmagen er 
lang, blød og med en fin mælkechokoladesmag. Nydes bedst afkølet over 
isterninger eller i drinks.   

Mozart Dry: 
Mozart Dry er den første ægte chokoladespiritus, der har en alkoholpro-
cent på 40%. Den er lavet på ubehandlede kakaobønner og vanillestænger, 
hvilket er ganske usædvanligt og giver en rig og naturlig smag. At den er 
destilleret på udtræk fra ren chokolade, gør denne nye spiritus til en meget 
interessant mixer i  forskellige drinks. Smagen er bittersød chokolade, tør og 
sprød.    

Mozart Amade: 
Mørk chokoladelikør med blodappelsin med en alkoholprocent på 17%. 
Et spændende alternativ til markedets øvrige chokoladelikører. Ligesom 
Mozart black indeholder den ikke fløde.    

Mozart Black: 
Med 87% kakao i denne klare mørke likør, er det en interessant mixer i 
drinks og madlavning. En meget koncentreret duft af kakao afløses af en tør, 
men lidt sød, kakaosmag, som holder ved længe efter. 17% alkohol.   

Mozart White: 
Hvid chokoladelikør med noter af vanille og karamel. Indeholder 15% 
alkohol og hele 60% mindre fedt end kendte irske cremlikører. (Ingen 
nævnt, ingen glemt). Nydes bedst afkølet over isterninger eller i drinks. 

Alle Mozart likører er fast på lager. Side 30 MixMeister





Skrevet af indehaveren af MixMeister, 
Bo Tranberg Christensen.

Daiquiri - en ægte cubaner

Daiquiri er en meget kendt og elsket drink, der som nogle af de få gamle klassikere kan dokumenteres helt 
tilbage til dens opfinder, nemlig Jennings Cox (1898). Daiquirí er navnet på en lille stål-mineby på Cuba, 
som den amerikanske ingeniør arbejdede i, og som derved kom til at lægge navn til denne berømte drink. 
En Daiquiri består helt basalt af fire elementer; lys rom, sukker, lime og isvand. Det er en meget simpel 
drink, som dog er en af de sværeste at lave(!). Det er den perfekte kombination af sødme, surhed, styrke og 
"fortynding". 

Den originale Daiquiri af Jennings Cox

(til 6 serveringer)
Juice af 6 citroner
6 teskeer sukker
6 kopper Bacardi Carta Blanca (idag Bacardi Superior)
2 små kopper kildevand
Masser af knust is

Som man kan se, er det stadigvæk muligt at lave den originale Daiquiri, da Bacardi ikke har ændret på andet 
end navnet på deres rom siden Jennings Cox’s tid. I opskriften anvendes citroner, men det menes dog at 
være limes, da limes på Cuba kaldes "Limón" og deraf antages det at Cox har forvekslet dem citroner. 

Frugtdaiquiris

Frugt bruges ofte i Daiquiris, da man således opnår en
superlækker frugtig sommerdrink. I de sidste mange
år har man også brugt frosne frugter, som blendes, og 
dermedgiver en herlig sorbetagtig konsistens. Disse 
Daiquiris kaldes også for Frozen Daiquiris.  

Den universelle Daiquiri formel med frugtpuré:
5 cl lys rom
2 cl friskpresset  limejuice
4-6 cl Frugtpuré (f.eks. 6 cl Monin Jordbær/Mangopuré
eller Funkin  Blåbær/Kærlighedsfrugtpuré)
Blendes med isterninger. Haves frosne jordbær, blåbær 
eller hvad man nu har lyst til, så blend disse med lidt 
sukkerlage og drop frugtpuréen. 
Konsistensen skal være ensartet, sjappet og iskold.

Kort fortalt, kan stort set alle frugtpuréer og frosne bær 
bruges i en lækker Daiquiri. Bare se at komme igang ;-)

Daiquiri

Mere om Daiquiri på DrinksMeister.dk 

Daiquiri pyntes

typisk med lime og de bær man nu har i sin Daiquiri. Fordelen ved at lave Frozen Daiquiris er desuden, at man 
kan pynte sin drink ved at lægge bærene på toppen af drinken, da de ikke vil falde til bunds.
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Absolut party. Drinkspakken er som skabt til tøsefesten, inden turen går videre i byen. Flotte og ikke mindst 
lækre drinks med masser af appelsin, vanille og gyldne bobler.  Bellini Lux er den oplagte velkomstdrink, 
som giver forfesten den optimale start. Mocktail Citrus er alkoholfri, så de der skal køre, føler sig glemt! 

Absolut Funkin

Bellini Lux
Glas: Flute Pynt: Fersken

• 1 cl Vanille Vodka
• 3 cl Funkin Ferskenpuré
• 9 cl Mousserende vin
 
Hæld de afkølede ingredienser direkte i glasset, i ovennævnte rækkefølge. 
Rør et par gange i glasset med en rørepind. Pynt med et par skiver fersken.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Ananas + sugerør
 
• 4 cl Vanille Vodka
• 6 cl Ananasjuice
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup
 
Fyld glasset med isterninger op til kanten. Alle ingredienserne shakes og sies 
derefter over i glasset. Pynt med et ananasblad og et sugerør. 

Glas: Highball 30 cl Pynt: Palme + sugerør
 
• 4 cl Vanille Vodka
• 4 cl Appelsinjuice
• 5 cl Fever Tree Tonic Light
  
Fyld glasset med isterninger op til kanten. Vodka og juice shakes og sies 
derefter over i glasset. Top med Tonic og pynt med en palme og et sugerør. 

Glas: Highball 30 cl Pynt: Parasol + sugerør
 
• 6 cl Appelsinjuice
• 6 cl Ananasjuice
• 1,5 cl Monin Passionsfrugtsirup
 
Fyld glasset med isterninger op til kanten. Alle ingredienserne shakes 
og sies derefter over i glasset. Pynt med en parasol og et sugerør. 

I Love You

Light Touch

Mocktail Citrus
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Beautiful Day

Glas: Cupe
Pynt: Sukkerkant+ Vanillesukker + Sugerør
 
• 5 cl Havana Club Blanco
• 4 cl Ananasjuice
• 2 cl Limejuice
• 1 cl Monin Vanillesirup

Lav en sukkerkant på Cupeglasset og shake derefter alle 
ingredienser i en shaker. Hæld indholdet i glasset. 
Drys lidt vanillesukker på toppen og server straks.

Cox’s Daiquiri

Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + cocktailbær + sugerør
• 4 cl Havana Club Blanco
• 6 cl Kokoscreme
• 8 cl Ananasjuice
• 1 cl Limejuice
• 12-14 store isterninger
Blend alle ingredienserne, indtil massen er jævn og ensartet. Fyld et 
hurricaneglas med isterninger og hæld indholdet fra blenderen over. 
Pynt med en skive ananas og et cocktailbær.

Piña Colada

Daylight
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + sugerør
• 2 cl Havana Club Blanco
• 8 cl Æblejuice
• 2 cl Limejuice
• 1,5 cl Monin Vanillesirup
• 8-10 store isterninger
Shake alle ingredienser med isterninger. Fyld et highballglas med 
isterninger og si indholdet fra shakeren over i. Pynt med en skive æble 
og et sugerør.
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To gode gamle klassikere, Cox’s Daiquiri og Piña Colada er altid et hit, især om sommeren. Daylight er en 
blid frisk sommerdrink, som supplerer de to andre i en dejlig sommerdrinkspakke. Pakken er til dig med 
en lidt sød tand, og som har lyst til at prøve nogle af de bedste sommerdrinks, vi har i sortimentet.



En tøsedrinkspakke uden at være alt for fimset. Pakken byder på den tv-kendte Cosmopolitan, men også 
en ny fortolkning af ævle bævle med ingefær. Sunstroke er en interessant longdrik som smager 
fantastisk, men som med 6 cl spirirtus ikke er helt ufarlig. I alt 26 drinks til en aften, du sent vil glemme!

Cosmo

Cosmopolitan
Glas: Cocktailglas 19 cl Pynt: Tranebær 
• 3 cl Danzka Citrus 
• 2,5 cl Cointreau
• 2 cl Limejuice
• 5 cl Tranebærjuice
Fyld en shaker med is og alle de øvrige ingredienserne. Shake og si herefter 
indholdet over i glasset. Pynt med et par tranebær på en cocktailpind.

Glas: Glas: Highball 30 cl Pynt: Grape + sugerør
• 3 cl Danzka Citrus 
• 3 cl Cointreau
• 7 cl Grapefrugtjuice
• 1,5 cl Monin Passionsfrugtsirup
Shake alle ingredienserne med isterninger. Fyld et highballglas med is og hæld 
indholdet fra shakeren over i. Pynt med en skive grape samt et sugerør.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Æble + sugerør
• 5 cl Fever Tree Ginger Ale
• 4 cl Danzka Citrus
• 2 cl Limejuice
• 8 cl Æblejuice
Shakes med is, dog uden Fever Tree. Fyld highballglasset med is og si 
indholdet over i glasset. Pynt med en skive æble. 

Glas: Highball 30 cl Pynt: Grape + sugerør
• 6 cl Tranebærjuice
• 5 cl Grapefrugtjuice
• 2 cl Limejuice 
• 1 cl Monin Passionsfrugtsirup
Fyld glaset med is op til kanten. Alle ingredienserne shakes og sies derefter 
over i glasset. Pynt med en skive grape og et sugerør. 

Sunstroke

Ævle Bævle 2.0

Sunny Ocean
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Har du smagt Carrie, Samantha, Charlotte og Miranda’s favoritdrinks og cocktails? Det kan du i denne 
lækre drinkspakke, som bringer dig en smule nærmere New York! Bellini og Manhattan Love egner sig 
især som velkomstdrinks, men kan som de andre drinks nydes natten lang. 

Sex And the City

Cosmopolitan
Glas: Cocktailglas 19 cl Pynt: Tranebær 

• 3 cl Danzka Citrus 
• 2 cl Bols Triple Sec
• 2 cl Limejuice
• 5 cl Tranebærjuice

Fyld en shaker med is og alle ingredienserne. Shake og si herefter indholdet 
over i glasset. Pynt med et par tranebær på en cocktailpind.

Glas: Flute Pynt: Fersken
 
• 2,5 cl Danzka Citrus 
• 7,5 cl Champagne
• 2 cl Funkin Ferskenpuré

Shake vodka og ferskenpuré med isterninger. Hæld indholdet fra shakeren 
over i glasset og top med afkølet champagne. Pynt med en skive fersken.

Glas: Flute Pynt: sugerør
 
• 10 cl Fever Tree Lemonade
• 2,5 cl Bols Triple Sec
• 1 cl Limejuice
• 1,5 cl Monin Passionsfrugtsirup

Hældes i glasset i ovennævnte rækkefølge. Sørg for at ingredienserne er på 
køl, og servér straks. 

Glas: Highball 30 cl Pynt: Grape + sugerør
 
• 4 cl Tranebærjuice
• 5 cl Grapefrugtjuice
• 2 cl Limejuice 
• 1 cl Monin Passionsfrugtsirup

Fyld glaset med is op til kanten. Alle ingredienserne shakes og sies derefter 
over i glasset. Pynt med en skive grape og et sugerør. 

Strong Bellini

Manhattan Love

Sunny Ocean

Sex And the City indeholder 39 drinks Side 36 MixMeister



Tiki

Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + sugerør
 
• 5 cl Havana Club Blanco
• 4 cl Appelsinjuice
• 3 cl Kokoscreme
• 2,5 cl Limejuice
• 1,5 cl Monin Passionsfrugtsirup
 
Blend alle ingredienser i en blender. Fyld glasset med isterninger og 
hæld indholdet i. Pynt med en skive ananas, et ananasblad og et sugerør.

Jamaican Me Crazy

Glas: Hurricane 44 cl
Pynt: Ananas + cocktailbær + sugerør
 
• 4 cl Havana Club Blanco
• 5 cl Kokoscreme
• 8 cl Ananasjuice
• 12-14 store isterninger
 
Blend alle ingredienserne til massen er jævn og ensartet. Fyld et 
hurricane glas med isterninger og hæld indholdet fra blenderen over. 
Pynt med en skive ananas og et cocktailbær.

Piña Colada

Mock Oranga
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Appelsin + sugerør
• 5 cl Appelsinjuice
• 2 cl Limejuice
• 3 cl Ananasjuice
• 1,5 cl Monin Passionsfrugtsirup
• 8-10 store isterninger
Shake alle ingredienser med isterninger. Fyld et highballglas med 
isterninger og hæld indholdet fra shakeren over i. Pynt med en skive ap-
pelsin og et sugerør.
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En spændende frisk sommerpakke, der byder på lækre eksotiske drinks. Den klassiske Piña Colada, men 
også den interessante variant, Jamaican Me Crazy. To sikre hit og sidst men ikke mindst, en frisk alkoholfri 
Mock Oranga, der byder på appelsin og passionsfrugt. Perfekt til en sommeraften i godt selskab. 

• 4 cl Tranebærjuice
• 1 cl Monin Grenadinesirup
• 8-10 Store isterninger



Oplev, hvad verdens måske bedste mangopuré kan udrette i disse herlige sommerdrinks. Drinkspakken 
er til dig, der vil have sol & sommer med eksotiske drinks i bedste kvalitet. Både mænd og kvinder elsker 
disse drinks, og undlader du rommen, vil dine børn ligeledes elske dem! 

Fruity Heaven

Mango Daiquiri
Glas: Margarita Pynt: Lime + sugerør
 
• 4 cl Havana Club Blanco
• 5 cl Funkin Mangopuré
• 2 cl Limejuice
 
Blend alle ingredienser med en del is. Påfør glasset en sukkerkant og hæld så 
indholdet fra blenderen over i glasset. Pynt med en skive lime på kanten.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Mynte + sugerør

• 3 cl Havana Club Blanco
• 5 cl Funkin Mangopuré
• 7 cl Æblejuice
• 3 cl Limejuice

Shake ingredienserne grundigt med isterninger. Server i et highballglas fyldt 
med isterninger. Pynt med en stilk mynte og et sugerør.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Sugerør
 
• 7 cl Ananasjuice
• 3 cl Limejuice
• 4 cl Æblejuice
 
Shake ingredienserne med isterninger. Server i et highballglas fyldt med is. 
Pynt evt. med et ananasblad og et sugerør.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Ananas + Cocktailbær + Sugerør
 
• 5 cl Ananasjuice
• 4 cl Fever Tree Tonic
• 2 cl Limejuice
• 1 cl Funkin Mangopuré
 
Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med isterninger og hæld indholdet 
over i glasset. Pynt med et cocktailbær og ananasblad.

Mango Rum Cooler

Mock It

Gentle Breeze
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En rigtig sommerfest med masser af sol og gode venner kræver en masse lækre eksotiske drinks. Denne 
pakke byder på nogle af vores bedste eksotiske drinks, bygget på nogle af markedets bedste produkter. De 
små lækre shots er med til få stemningen helt i top.

Party on the Beach

Sex on the Beach
Glas: Hurricaneglas 44 cl Pynt: Appelsin + sugerør

• 4 cl Absolut Vodka
• 2 cl Bols Melon
• 6 cl Appelsinjuice
• 2 cl Funkin Ferskenpuré

Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med isterninger og hæld 
indholdet over i glasset. Pynt med appelsin og ananas.

Glas: Cosmo Pynt: Melon + sugerør

• 3 cl Absolut Vodka
• 3 cl Bols Melon
• 7 cl Ananasjuice
• 8-10 Isterninger

Shake ingredienserne med isterninger. Servér i et cosmopolitan glas fyldt med 
knust is. Pynt med et stykke melon og et sugerør.

Glas: Shot 4 cl Pynt: Ingen
 
• 1,5 cl Bols Melon
• 1 cl Grapefrugtjuice
• 1,5 cl Absolut Vodka
 
Køl ingredienserne på forhånd. Ingredienserne lægges i lag i ovennævnte 
rækkefølge ved at hælde ingrediensen langsomt ned over bagsiden af en ske, 
som ligger i toppen af shots glasset.

Glas: Hurricaneglas 44 cl Pynt: Ananas + Appelsin + Sugerør
 
• 6 cl Tranebærjuice
• 6 cl Ananasjuice
• 6 cl Appelsinjuice
• 1 cl Funkin Ferskenpuré
 
Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med isterninger og hæld indholdet 
over i glasset. Pynt med appelsin og ananas.

Melon Ball

Universial Shot

Virgin on the Beach
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Friske og lette sommerdrinks, som med med ét sender tankerne mod sydens sol og charme. Nyd den 
boblende vin med smagen af modne jordbær eller den friske Grapetini med asti og grape. Til jer, der ikke 
ønsker alkohol, byder Mock A’s på en herlig eksotisk drink med appelsin, ananas og passionsfrugt.

Italian Night Out

Strawberry Heaven
Glas: Champagneglas 17 cl Pynt: Jordbær

• 6 cl Champagne
• 2 cl Bols Jordbærlikør
• 4 cl Ananasjuice
• 5-8 store isterninger

Shake likør og juice og si indholdet over i et afkølet champagneglas. 
Top med Champagne og pynt med en skive jordbær på kanten.

Glas: Champagneglas 17 cl Pynt: Grapespiral 

• 6 cl Martini Asti
• 6 cl Grapefrugtjuice

Køl ingredienserne på forhånd og servér straks efter ophældning i 
champagneglasset. Pynt med en grapespiral i glasset.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Jordbær + sugerør

• 3 cl Bols Jordbær
• 4 cl Grapefrugtjuice
• 4 cl Appelsinjuice
• 2,5 cl Fever Tree Tonic

Shake alle ingredienser på nær tonic med is. Fyld glasset med isterninger og si 
indholdet over i glasset. Top med Tonic og pynt med et jordbær.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Appelsin + Sugerør

• 7 cl Appelsinjuice
• 6 cl Ananasjuice
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup

Shake med is og server i et highballglas, fyldt op til kanten med 
isterninger. Pynt med en skive appelsin og et sugerør.

Grapetini

Genova

Mock A’s
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Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.  

Når du mixer drinks, er der helt basalt set kun ét eneste mål 
- Nemlig at skabe en god oplevelse for din kunde/gæst/dig selv. Det gør man gennem sanserne, hvor den 
vigtigste er lugtesansen, synssansen og smagssansen.  En anden vigtig ting at være opmærksom på, er 
naturligvis de omgivelser man nyder sin drink i, men det vil jeg nu ikke komme mere ind på her.  

Nyd din drink gennem din næse!  

Grundlæggende er al spiritus blot ethanol og vand blandet med olier fra forskellige ingredienser, og netop 
derfor er det lugtesansen, som er nøglen til at lave den perfekte drink. Det er ikke uden grund, at der i mange 
klassiske drinksopskrifter skal vrides en skal af citron, lime eller grapefrugt ud over drinken. Dette er i den 
grad med til at aktivere dine smagssanser og giver altså ikke blot en god duft – din drink vil direkte smage 
af mere. Gineksperten fra Geranium Gin, Henrik Hammer forklarer iøvrigt, at holder man sig for næsen og 
blindsmager forskellige produkter, f.eks. friske bær, er det næsten umuligt at smage forskel på et jordbær eller 
kirsebær. Smagen ligger i olierne og dem kan næsen altså bedst opfatte. Med denne viden kan det ikke komme 
bag på nogen, hvorfor det er en god ide at muddle en mojito.  Denne proces frigiver netop myntens olier og 
derved kan vi bedre smage alle nuancerne i drinken.  

Brug de rigtige ingredienser når du mixer drinks  

Det er en god ide at undersøge, hvilke olier der findes i de ingredienser, du har i dit barskab. For at få et godt 
samspil i din drink, kan du med fordel prøve at parre ingredienser, der har de samme olier i sig. Et nemt 
eksempel er at parre Hendrick’s gin og frisk agurk. Da de begge indeholde samme olier, vil de komplementere 
hinanden og skabe en god dynamik. Kan du så finde en tredje ingrediens, som indeholder flere af de samme 
olier, så har du potentielt set en god drink.   

Leg med din G&T  

Er du til gin, så prøv en G&T lavet på Geranium Gin og Fever-Tree Tonic. Efter et par nip eller 5, tilføj så et lille 
stykke citron i glasset. Ikke noget med at vride den eller på anden måde tvinge olierne ud af citronen.  Med ét 
er duftindtrykket markant ændret, overraskende meget endda! Prøv det!  Smagen er stadigvæk en G&T, men 
tydeligt mere bitter. Det er i sig selv ret overraskende, at blot en lille kvart skive citron kan give så meget smag, 
uden at man har presset saft eller olie ud. Men her slutter legen ikke.  Prøv nu at vride et stykke grapeskal og 
kom den i selvsamme G&T. Igen sker en markant ændring af  duftindtrykket – og samtidig tager smagen en 
interessant drejning. Din G&T smager ikke af grape, men får fremhævet olier fra ginnen, som gør den mere 
sprød.         

Tak til Henrik Hammer (billedet) for at dele sin viden med MixMeister, så den kan komme dig til gode!

Kom i form: Træn dine sanser!
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Set på DrinksMeister.dk
Caipiruva
Caipiruva er en simpel brasiliansk drink, der laves med 
friske grønne vindruer (uva på brasiliansk), lime, rørsukker 
og naturligvis Cachaca. Inspireret af den klassiske Caipir-
inha er der i denne udgave tilføjet grønne stenfri vindruer, 
som bidrager med sødme til drinken. Alt efter om du er til 
det søde eller sure, så kan denne drink laves i den retning, 
du ønsker, idet du jo ganske simpelt kan styre mængden af 
lime og 
rørsukker. 

4 cl Ypioca Cachaca
½ Moden lime i både
8-10 grønne vindruer
Rørsukker efter behov
Masser af knust is

Mos vindruer, lime og rørsukker i et rocksglas. Tilføj knust 
is op til toppen af glasset og tilføj da cachaca til glasset er 
fyldt. Pynt evt. med et par vindruer eller hvad du lige har 
ved hånden. Dejlig frisk drink. 
(Man kan med fordel mose vindruerne grundigt, så de kan 
komme op i et sugerør, eller endda blende dem først.)

Ginger Colada
En alkoholfri sommerdrink som byder på kokoscreme, 
æblejuice og ingefær. 
Umiddelbart en lidt sjov kombination, men æble og ingefær 
er jo en næsten en klassiker, så helt galt kan det ikke gå. 
Ginger Colada er en anderledes frisk colada, som helt klart 
er en af de absolutte beste alkoholfrie drinks, jeg har lavet i 
lang tid! Den blide kokoscreme får en meget fin finish af 
ingefæren, som giver drinken lidt mere karakter.

10 cl Æblejuice (gerne ufilteret, så den har lidt karakter)
3 cl Hjemmelavet ingefærsirup eller Monin ingefærsirup
6 cl Kokoscreme
Isterninger

Alle ingredienser blendes og hældes over i et hurricaneglas. 
Sørg for at få så mange isterninger i din drink, så den ikke 
står og smelter og derved bliver en tynd kop colada. 

Man kan sagtens gøre denne drink endnu friskere, tilføj blot 
lidt mere limejuice. Det vil helt sikkert ikke være dårligt. 
Ønsker man en drink med alkohol, er rom oplagt at anv-
ende, men det kunne også være interessant at prøve med en 
fransk calvados. 



Hi Vanilla

Glas: Braruva Martini 
Pynt: Vanillesukker + citronskal

• 2 cl Danzka Vodka Citrus
• 2 cl Cointreau
• 5 cl Tranebærjuice
• 2 cl Limejuice
• 8-10 store isterninger

Shake alle ingredienserne med is. Hæld derefter op i glasset. 
Pyntes ved at drysse lidt vanillesukker på toppen, sammen med en 
citronskal.

Vanilla Cosmo

Glas: Highball 26 cl
Pynt: Lime + sugerør

• 2 cl Danzka Citrus
• 1 cl Limejuice
• 8 cl Fever Tree Ginger Ale

Fyld glasset med isterninger og hæld den afkølede vodka og 
limejuice i. Top op med Fever Tree Ginger ale og rør herefter et par 
gange i glasset med en barske.

The Bite

Fever Mock
Glas: Highball 30 cl
Pynt: Lime + sugerør

• 7 cl Fever Tree Tonic
• 3 cl Tranebærjuice
• 2 cl Limejuice
• 8-10 store isterninger

 
Fyld glasset med isterninger og hæld herefter juicerne i. Top med Fever 
Tree Tonic og rør så et par gange i glasset med en barske.
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Moderne velkomstdrinks, som er tilpasset henholdsvis den kvindelige og mandlige målgruppe. Vanilla 
cosmo er intet mindre end en fantastisk velkomstdrink med masser af smag og forførelse. The Bite er mere 
maskulin med et godt bid og en friskhed, som er en velkomstdrink værdig. Gæsterne i bil er naturligvis ikke 
glemt, Fever Mock er en elegant alkoholfri nydelse.



Next Level

Glas: Champagneglas 17 cl
Pynt: Sugerør
 
• 2 cl Bols Triple Sec
• 1,5 cl Limejuice
• 6 cl Fever Tree Lemonade
• 1 cl Monin Passionsfrugtsirup
 
Hæld de afkølede ingredienser i glasset i nævnte rækkefølge. 
Servér med sugerør.

Next Level

Glas: Highball 30 cl
Pynt: Ananas + sugerør

• 8 cl Ananasjuice
• 3 cl Fever Tree Bitter Lemon
• 1,5 cl Limejuice

  
Fyld et highballglas med isterninger og hæld ingredienserne i glasset. 
Rør et par gange i glasset og pynt med en skive ananas og et sugerør.

Mocktail Bite

Next Level indeholder ialt 31 drinks Side 46 MixMeister

Vores første og mest solgte velkomstdrinkspakke. Passer perfekt til f.eks. en konfirmation, da den er nem at 
lave og samtidig byder på interessante velkomsdrinks til både børn og voksne. Der kan laves 25 Next Level 
velkomstdrinks og 6 Mocktail Bite. 



Pick Me Up

Glas: Champagneglas 17 cl
Pynt: ingen.
 
• 7,5 cl Champagne
• 2 cl Cognac
• 3 cl Appelsinjuice
• 1 cl Monin Grenadinesirup
• 8-10 store isterninger
 
Hæld alle ingredienserne på nær champagne i en shaker med is og 
shake grundigt. Si herefter over i glasset og tilføj så champagnen.

Champagne Pick Me Up

Glas: Highball 35 cl
Pynt: Appelsinspiral + sugerør
 
• 7 cl Appelsinjuice
• 2 cl Ananasjuice
• 1 cl Monin Grenadinesirup
• 3 cl Fever Tree Bitter Lemon
 
Shake de første tre ingredienser med isterninger. Fyld et highballglas 
med knust is og hæld indholdet fra shakeren over og top med Fever 
Tree Bitter lemon. Pynt med en appelsinspiral og et sugerør.

Mocka

Bellini
Glas: Champagneglas 17 cl
Pynt: Fersken

• 7,5 cl Champagne
• 2,5 cl Funkin Ferskenpuré

Sørg for, at ingredienserne har været på køl. Hæld først ferskenpuré i 
glasset og derefter champagnen. Rør et par gange og pynt herefter med 
en skive fersken i glasset eller på kanten.
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Champagnedrinks med ferskenpuré er en gammel klassiker, men har du prøvet de gyldne bobler med 
cognac? En spændende kombination, som især mænd holder af. 
Pick Me Up er en moderne velkomstdrinkspakke, som både har noget til dem der skal køre, dem med den 
søde tand og til dem der vil prøve noget nyt. Perfekt til den store fødselsdag eller måske nytårsaften?



Old Champ

Glas: Champagneglas 17 cl
Pynt: Solbær
 
• 7,5 cl Champagne
• 2 cl Solbærlikør
 
Hæld de afkølede ingredienser i et champagneglas. Rør kort i glasset og 
pynt med et par solbær. 

Kir Royale

Glas: Highball 35 cl
Pynt: Ananas + sugerør
 
• 3 cl Fever Tree Bitter Lemon
• 2 cl Grapefrugtjuice
• 8 cl Ananasjuice
• 8-10 store isterninger
 
Shake grape og ananasjuice med is. Fyld glasset med isterninger og 
hæld indholdet fra shakeren i glasset. Top med Bitter lemon og pynt 
med en skive ananas og et sugerør. 

Mocktail Pinapple

Bellini
Glas: Champagneglas 17 cl
Pynt: Fersken

• 7,5 cl Champagne
• 2,5 cl Funkin Ferskenpuré

Sørg for, at ingredienserne har været på køl. Hæld først ferskenpuré i 
glasset og derefter champagnen. Rør et par gange og pynt herefter med 
en skive fersken i glasset eller på kanten.

Old Champ indeholder ialt 27 velkomstdrinks Side 48 MixMeister

To klassiske champagnedrinks, man altid kan nyde – Kir Royale og Bellini. Perfekt som velkomstdrinks 
eller måske en nytårsaften? Til dig, der skal køre, er der en frisk ananasbaseret drink med et twist af 
grape. En klassisk drinkspakke, du ikke kan gå galt i byen med. 
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MixMeisters drinksblog om drinks, spiritus, bartendertips og anmeldelser af cocktailbarer m.m.
Synes du denne bog har noget interessant at byde på, vil du elske vores drinksblog DrinksMeister.dk. 
Mere end 150 indlæg om alt fra de hotteste drinks netop nu til historien om ginens oprindelse.

Drinksopskifter opdelt efter spiritus eller type
 
På bloggen har vi valgt at opdele alle drinksopskrifter 
efter spiritus, men også efter drinkstype. Det være sig 
eksotisk, trendy, klassisk, sød, sur/frisk... i alt 10 
forskellige temaer. På den måde kan du hurtig finde 
nogle drinksopskrifter ud fra dit barskabs indhold, 
eller hvilken slags drinks du har lyst til. Alle 
drinksopskrifter er naturligvis testet så kvaliteten 
er i top.

Test af nye produkter

Vi tester en masse nye produkter til hjemmebaren, så snart vi får fingrene i produktet, både spiritus, juice og 
udstyr. Du vil derfor kunne følge med i, hvad der sker på markedet, da vi anmelder både produkter, som er 
relevante for salg i MixMeister, men også f.eks. produkter på køl, som vi af gode grunde ikke kan sende med 
posten ;-)

Har du lyst til at bidrage?
- og ved du noget om drinks?

På DrinksMeister er vi ikke blege for at give plads til andre bartendere eller “drinksnørder”. Så har du noget 
på hjertet, som andre ligesindede kunne finde relevant, er du mere end velkommen til at blogge løs på Drinks-
Meister.dk. Der vil naturligvis blive lavet et kvalitetscheck af alle indlæg, der selvfølgelig vil fremstå i dit navn. 
De bedste bidrag til DrinksMeister vil vi bringe i den næste udgave af MixMeisters drinksbog, så budskabet 
kommer ud til så mange interesserede som muligt. 

Ved at bidrage til, at DrinksMeister bliver samlingsstedet for drinks-interesserede i Danmark, vil du tilmed 
blive inviteret med til de forskellige tests og events, vi laver. Vi tester alt fra nye spiritusprodukter til de drinks, 
du kan se bestod testen i vores drinkspakker. 





Franske Chambord laver en af verdens bedste hindbærlikører, og dén danner rammen om tre lækre drinks. 
Pakken er perfekt til en lille forfest, inden byen kalder, ligesom der også er tænkt på 
den der skal køre.  Cocktailen French Martini er en af MixMeisters bedste kreationer!  

French Martini

French Martini
Glas: Martiniglas 19 cl Pynt: Hindbær + citronspiral + sugerør
 
• 4 cl Danzka Vodka
• 3 cl Ananasjuice
• 2 cl Chambord
 
Shake alle ingredienser med isterninger. Hæld indholdet over i et afkølet 
martiniglas og pynt så med et par friske hindbær og en citronspiral.

Glas: Highball 35 cl Pynt: Blandede bær + sugerør
 
• 3 cl Danzka Vodka
• 2 cl Chambord
• 5 cl Fever Tree Lemonade
• 2 cl Fever Tree Bitter Lemon

Fyld et highballglas med isterninger og hæld derefter ingredienserne i. Rør 
godt i drinken med en barske. Pynt med nogle blandede bær og et sugerør.

Glas: Cosmopolitan Pynt: Cocktailbær + sugerør

• 2 cl Danzka Vodka
• 2 cl Chambord
• 4 cl Appelsinjuice
• 4 cl Tranebærjuice
• 2,5 cl Funkin Ferskenpuré
Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med knust is og si indholdet fra 
shakeren over i. Pynt med et par friske hindbær. 

Glas: Highball 30 cl Pynt: Appelsinspiral + Sugerør

• 8 cl Appelsinjuice
• 4 cl Ananasjuice
• 2 cl Monin Jordbærsirup

Shake med is og servér i et highballglas fyldt op til kanten med 
isterninger. Pynt med en appelsinspiral og et sugerør.

Icy Pink Lemonade

Sex on the Beach Lux

Mock Sun

French Martini indeholder 32 drinks Side 51 MixMeister



Den mest populære drink gennem en årrække, Mojito, kan twistes i et utal af lækre varianter. I denne 
drinkspakke kan du nyde fem skønne varianter. Alt fra ingefær, fersken og mandarin kan du opleve 
udfolde sig i denne legendariske drink. Husk at købe et bundt mynte og limes hos din lokale grønthandel!

Mojito Madness

Mojito Original
Glas: Highball Pynt: sugerør

• 4 cl Havana Club Blanco
• 6 cl Fever Tree Soda
• 2 cl Limejuice
• 5 g Rørsukker, 4 limebåde og 10 mynteblade
Mos limebåde, limejuice, rørsukker og mynteblade i glasset med en morter. 
Fyld glasset med knust is og tilføj så rom og soda. Rør i glasset med en 
barske og server med sugerør.

Glas: Highball Pynt: sugerør

• 3,5 cl Havana Club Blanco
• 6 cl Fever Tree Bitter Lemon/Ginger Ale
• 2 cl Limejuice
• 5 g Rørsukker, 4 limebåde og 10 mynteblade
Mos limebåde, limejuice, rørsukker og mynteblade i glasset med en morter. 
Fyld glasset med knust is, og tilføj så rom og den valgte Fever Tree. 
Rør i glasset med en barske og server med sugerør.

Glas: Highball Pynt: sugerør
  
• 1,5 cl Havana Club Blanco
• 3 cl Napoléon Mandarinlikør
• 6 cl Fever Tree Soda
• 2 cl Limejuice
• 5 g Rørsukker, 4 limebåde og 10 mynteblade

Tilbered som de øvrige mojito. Pynt evt. med en mandarinbåd på toppen.

Glas: Highball Pynt: sugerør
  
• 6 cl Fever Tree Lemonade
• 3 cl Limejuice
• 4 cl Funkin Ferskenpuré, 4 limebåde og 10 mynteblade
  
Mos limebåde, limejuice, ferskenpuré og mynteblade i glasset med en morter. 
Fyld glasset med knust is, og tilføj så Fever Tree. 
Rør i glasset med en barske og server med sugerør.

Mojito Fever

Mojito Mandarin

Mojito Mocktail Peach
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En skøn drinkspakke med fokus på to eksotiske ingredienser: kaffe og passionsfrugt. I Black Danzka kan du 
opleve en gammel klassiker med et lille twist, som du helt sikkert vil falde for. Glæd dig også til 
pakkens friske Vanilla Shot, der byder på en behagelig sødme, men også frisk eftersmag. 
En drinkspakke, der dufter af sol og sommer!

Exotic Coffee

Tropical Breeze
Glas: Highball 30 cl Pynt: Passionsfrugt + sugerør
 
• 4 cl Danzka Citrus Vodka
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup
• 8 cl Appelsinjuice
• 1 cl Fever Tree Soda

Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med isterninger og hæld 
indholdet over i glasset. Pynt med indholdet af en passionsfrugt på toppen.

Glas: Old Fashioned 20 cl Pynt: Citronskal + sugerør
 
• 2 cl Danzka Citrus Vodka
• 3 cl Kaffelikør
• 2 cl Fever Tree 
• 8-10 Isterninger

Fyld glasset med store isterninger og hæld ingredienserne i. Rør godt i glasset 
med en barske og vrid så en citronskal over drinken og læg den i.

Glas: Shot 4 cl Pynt: Ingen
 
• 1 cl Monin Vanillesirup
• 1 cl Kaffelikør
• 1 cl Danzka Citrus Vodka

Køl ingredienserne på forhånd. Lægges i lag i ovennævnte rækkefølge ved at 
hælde ingredienserne langsomt ned én for én over bagsiden af en ske, som 
ligger i toppen af shots glasset.

Glas: Highball 30 cl Pynt: Passionsfrugt + Sugerør
 
• 9 cl Appelsinjuice
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup
• 1 cl Monin Vanillesirup
 
Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med isterninger og hæld indholdet 
over i glasset. Pynt med indholdet fra en passionsfrugt og servér med sugerør.

Black Danzka

Vanilla Shot

Light Breeze
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Martini Dreamers

Glas: Bravura Martini
Pynt: Citronskive 

• 4 cl Havana Club Blanco Rom
• 2,5 cl Napoleon Mandarin 
• 2 cl Ananasjuice
• 1,5 cl Limejuice
• 1 cl Monin Vanillesirup
• 8-10 store isterninger

Shake alle ingredienser med is. Si indeholdet over i et afkølet 
martiniglas. Pynt med en skive citron.

Frozen Beauty

Glas: Margarita 27 cl
Pynt: Lime, Sukkerkant + sugerør

• 4 cl Havana Club Blanco Rom
• 3 cl Grapejuice
• 1,5 cl Limejuice
• 2 cl Monin Vanille Sirup
• 8-10 store isterninger

Blend alle ingredienser inkl. isterninger i en egnet blender. Påfør en 
sukkerkant på margaritaglasset og hæld derefter indholdet fra 
shakeren over i glasset. Pynt med en skive lime på kanten.

Grapefruit Daiquiri

Vanilla Coffee
Glas: Old Fashioned 37 cl
Pynt: Appelsinspiral, Vanillesukker + sugerør
• 4 cl Kahlua
• 2 cl Havana Club Blanco Rom
• 0,5 cl Monin Vanille Sirup
• 4 cl Mælk eller fløde
• 8-10 store isterninger
Shake alle ingredienser med is. Fyld glasset med store isterninger. 
Si indholdet fra shakeren over i glasset. Vrid en appelsinspiral over 
glasset og lad den ligge på toppen af drinken. Drys til sidst lidt  
vanillesukker på toppen af drinken. Servér med sugerør.

Martini Dreamers indeholder ialt 22 drinks Side 54 MixMeister

Kommer veninderne på besøg, så er denne drinkspakke den helt rigtige. Frozen Beauty er en elegant, 
frisk cocktail med smag af mandarin, ananas og vanille. Grapefruit Daiquiri byder på frisk grape med et 
strejf af vanille imens Vanilla Coffee er den rolige cremede kaffenydelse.
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Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

Det kan lyde en smule bizart at bruge øl i drinks, men det er faktisk slet ikke så dum en idé. Øl er ofte lidt bitre 
og friske i smagen, så sammen med ditto ingredienser som lime, citron, passionsfrugt m.m. passer de godt 
sammen. Man kan også kombinere forskellige typer spiritus med øl, især campari og aperol kan 
anbefales. Prøv disse to lækre øldrinks, som bestemt vil rykke ved din holdning til øl og drinks!

Desperados Bite

• 12 cl Desperados øl (Corona kan også bruges)
• 3-4 friske limebåde
• 2 cl Monin Passionsfrugtsirup
• Kødet af ½ passionsfrugt
• Godt med is

Hæld ingredienserne i et longdrinkglas og rør et par gange med en barske. Pynt med en skive lime. En dejlig 
frisk drink med masser af smag og charme. Skøn sommerdrink! 

Campari Beer Sour

• 8 cl Pilsner øl 
• 3-4 Friske limebåde
• 3 cl Campari
• 2 cl Monin Gomme (eller anden sukkerlage)

Fyld et whiskeyglas med store isterninger. Hæld ingredienserne i og rør et par gange med en barske.

Øldrinks - Ka’ man det?
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Lav dit eget shot!
Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

Det er faktisk ikke så svært at lave et lækkert shot selv til din næste fest. Er du som jeg en smule træt af shots 
med lakrids- og mentholsmag, så er denne artikel lige noget for dig. De to slags shots jeg præsenterer her, er 
henholdsvis et stærkt shot med bid i og et sødt shot, som man får lyst til at drikke alt for mange af!

MixMeister’s spicy ingefærshot

• 50 cl Vodka (Cuba vodka er fint, Skyy eller Russian Standard endnu bedre)
• 14 cl Monin Spicy Mangosirup (Mango og chili)
• 6 cl Monin Hyldeblomstsirup
• Godt med frisk ingefær

Hæld ingredienserne i en vodkaflaske. Husk at skælle ingefæren og efter 4-5 dage skal shot’et filtreres, så 
ingefæren bliver taget fra, ellers bliver smagen af ingefær for skarp. Ryst flasken godt en gang imellem. Et 
efter min mening genialt shot, som er stærkt med bid fra chili og ingefær, mens mango og hyldeblomst runder 
shot’et af med en fin finish. Serveres kold.

MixMeister’s Sweet love

• 50 cl Vodka (Cuba vodka er fint, Skyy eller Russian Standard endnu bedre)
• 15 cl Monin Kærlighedsfrugtsirup (Lychee)
• 5 cl Monin Hindbærsirup

Hæld ingredienserne i en vodkaflaske. Ryst godt og server iskold. Flot lyserød farve. Man kan med fordel køre 
en skive lime rundt på shotglassets kant, så man får lidt citrussmag til oplevelsen. 
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Ramos Gin Fizz
En af de bedste klassiske gindrinks, mener mange om denne 
drink, opkaldt efter bartenderen Henry Ramos.

Det særlige ved denne cocktail er, at den både indeholder fløde, 
citron, lime og æggehvide. Derfor er det nødvendigt at shake 
den helt enormt meget, før at den får den rette 
konsistens. Der findes forskellige måder, hvorpå denne drink 
kan laves, og ofte vil man i dag blende og shake den.

6 cl Gin
3 cl Fløde
1,5 cl friskpresset citronsaft
1,5 cl friskpresset limejuice
3,5 cl Æggehvide
1,5 cl Sukkerlage
5 dråber Appelsinblomst vand (kan undlades)
3 dråber Vanilje ekstrakt
Danskvand

Blend alle ingredienser på nær danskvand – uden is – i flere 
minutter. Herefter fyldes en halv kop is i en shaker og 
indholdet fra blenderen hældes over. Shake godt og 
grundigt, gerne så længe du kan/orker. Si indholdet over i et
champagneglas (uden is i), og top så med lidt danskvand. Pynt 
glasset med en skive appelsin.

Resultatet er en afbalanceret cocktail, der, hvis den laves 
rigtigt, er dejlig cremet og blød i konsistensen.

Grand Passinger
Frisk passionsfrugt, lime, ingefærsirup og 
Grand Marnier er ingredienserne i denne 
lækre sag. En god stærk drink med en fin 
lang krydret eftersmag.

5 cl Grand Marnier
3-4 cl Monin Ingefærsirup
1 passionsfrugt
2 limebåde
Knust is

Mos kødet af en ½ passionsfrugt, 
ingefærsirup med lime og evt. lidt rørsukker. 
Fyld så knust is op til toppen af glasset og 
tilføj derefter Grand Marnier. Rør lidt rundt i 
glasset og pynt med en halv passionsfrugt.

Set på DrinksMeister.dk
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Den rigtige rom

I en drink som Mojito skal ens valg af rom naturligvis tilpasses egne ønsker. Generelt kan man sige; jo mere 
rom, jo bedre rom skal du bruge. Personligt er jeg til lys rom, da en Mojito er kompleks nok i sig selv og en kry-
dret rom vil derfor efter min smag ikke komme til sin ret i denne slags drink. 

Skrevet af indehaveren af MixMeister, Bo Tranberg Christensen.

De næste tre sider handler kun om én drink. Men det heller ikke hvilken som helst drink. Mojito’en er en 
fantastisk drink, der kan nydes i et utal af versioner. Den orginale er og bliver den bedste, men som du vil 
kunne læse i denne guide, er der mange varianter, som vil udfordre din holdning til denne herlige drink. 

Mojito - En kort introduktion

Mojito’en er som sagt en gammel klassiker, hvis fader ikke er helt klarlagt. Kort sagt findes der to teorier. 
Den siger at Mojitoen blev opfundet blandt de sorte slaver i det tidlige USA, hvor der blev brugt en 
forgænger til dagens rom. En anden teori går på, at en opdagelsesrejsende på skibet på vej hjem fra 
Amerika opfandt en drink med mynte, lime, rørsukker og altså datidens rom. Udanset hvem der fandt på 
den, så takker vi mange gange for den!

Den universielle klassiske gode opskrift på én Mojito

• 5 cl cubansk lys rom
• 8-12 friske mynteblade
• ½ frisk lime i både
• Knust is
• Danskvand efter behov (ca. 5 cl)
• Rørsukker efter behov (ca. 5 gram)

Mos mynte, rørsukker og lime direkte i highballglasset. Når saften er kommet ud i glasset, tilføjes den knuste 
is - cirka 3/4 dele fyldt op i glas. Nu tilføjes rommen, og der røres i glasset med en barske. Tilføj danskvand 
efter behov og server med sugerør.

Min yndlingsmojito

Efter at have lavet utallige mojito’er, er jeg efterhånden kommet frem til min personlige favorit:
• 4 cl lys havana rom
• 1 cl Monin lime juice cordinal mixer
• 6 cl Myntebrus sodavand (Naturfrisk/Ørbæk)
• 10 mynteblade
• ½ stor moden lime
• 4 cl hjemmelavet myntesirup (Se opskrift senere i guiden.)
• 3/4 fyldt longdrink glas med knust is

Min opskrift er en frisk, halv-bitter Mojito med masser af smag. I glasset moses mynteblade med 
myntesiruppen, et skvat monin lime juice og den halve lime skåret i 4 både. Herefter tilføjes godt med knust 
is, rommen og til sidst myntebrusen.
Grunden til, at jeg holder af denne mojito frem for så mange andre udgaver, skyldes den ensartede smag 
(ingen bund fyldt med rørsukker) gennem hele mojito’en og den fyldige smag pga. myntebrusen. Den modne 
lime giver meget smag og Mojitoen fremstår meget frisk med en fin rund eftersmag.
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Rørsukker - Flydende eller lige fra posen?

En klassisk Mojito indeholder rørsukker i fast form, som moses sammen med lime og mynte. Mange danske 
cocktailbarer bruger knust rørsukker, som vel er det tætteste man kommer rørsukkersirup. I rørsukkersirup 
findes dog mere vand end i den tørre form, og derfor skal der bruges en smule mere for at opveje denne forskel. 
Jeg er klar tilhænger af siruppen og gerne med et twist af mynte i. Mere herom senere i guiden.

Mynten – Frisk fra grønthandleren

Der skal naturligvis frisk mynte i din Mojito, gerne en 10-12 blade for at få smagen af mynte frem.  Det vigtig-
ste er, at du har nok mynte i Mojito’en. Et andet godt tip er at besøge den lokale grønthandler. Her fås mynte i 
bundter, og du har derved nok mynte til mange lækre Mojito’er. Når du alligevel er hos grønthandleren, så tjek, 
om ikke de har nogle store lækre friske limes.

Limes - Skær dem rigtigt & køb modne store limes!

Limes skal helst være økologiske, så du ikke for bismag af pesticider. Modne limes giver efter ved et fast tryk 
og er klart at foretrække. Skær dine limes over på midten, dvs på tværs så du bryder alle bådene i limefrugten. 
Derved får du meget nemmere adgang til saften, og når limen senere er skåret i 6-8 både, så har du nemt ved at 
presse saften ud af limen.  

Knust is - ikke andet!

Knust is hører ganske enkelt til i en Mojito. Når du går i byen, er det ikke kun for at tjene godt på dig, at du får 
masser af is i glasset. Der skal være så meget is i din Mojito, at når sidste dråbe er væk, er der stadigvæk is 
tilbage i glasset. Hvis ikke du er så heldig at eje en isknuser, kan en kødhammer og et par fryseposer gøre sagen. 
Læs iøvrigt guiden til nem knust is på DrinksMeister.dk. 

Brug en morter

En morter skal bruges for at få olien ud af myntebladene og saften ud af dine limes. Sørg for, at der er plads til 
din morter i glaset, så du har mulighed for at mose jævnt og godt fordelt i glasset. Når du har most, skal der 
være nok væske til næsten at dække limes og mynten. En morter bør altid være i træ eller gummi, så ødelægger 
du ikke glasset! 

Club Soda - Bare vand med kulsyre?

Club soda står der som regel på engelske drinksopskrifter og er oversat til dansk, det vi kalder danskvand. Prøv 
at køb nogle forskellige små flasker med danskvand, og find frem til den du synes smager bedst. Prøv gerne en, 
der har lidt smag af citron, eller hvad moden ellers byder på.

Twist din Mojito - Myntesirup

Jeg tilhænger af hjemmelavet myntesirup i en mojito. Den erstatter alene rørsukkeren i mojito’en. Det gode ved 
denne sirup er, at den giver en ensartet smag gennem hele mojto’en - samt en herlig rund eftersmag. Den myn-
tesirup, jeg laver, består af cirka 10 myntestænger med mynteblade på, 300 gram rørsukker og 20-30 cl. vand. 
Når mynten er rengjort, koges det hele i en gryde, mens der bliver rørt og “trykket” på mynten med skeen. Det 
hældes over i en lufttæt beholder, og kan bruges i op til 4-5 uger når det opbevares i køleskab. Jo mere sukker, 
jo længere holdbarhed. Si evt. mynteblade og stænger fra, selvom de fint kan bruges i mojtoen.

Myntesiruppen kan naturligvis også gives et mere interessant præg, f.eks. med ingefær og limejuice.
Slip fantasien løs - det betaler sig!

MOJITO GUIDEN
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MOJITO GUIDEN
Twist din Mojito – Bitter Lemon fra Fever Tree

Fever Tree laver nogle fantastiske sodavand og er geniale i drinks. Som erstatning for danskvand, kan du med 
fordel give din mojito et pift af ginger ale, bitter lemon eller tonic. Det giver smag og fylde, og er du til den 
sureskala (som jeg), så kan bitter lemon, ginger beer eller ginger ale  med masser af lime juice i mojito varmt 
anbefales. Det giver ganske enkelt en mere kraftfuld og intens mojito! Har du mere en søde tand, så prøv de-
res lemonade, som er frisk og giver en herlig sødme til din Mojito.

Moderne cidere samt mousserende vin kan også bruges som fyld i en god mojito, men giver meget smag og 
power (samt alkohol) til mojitoen. Man skal derfor lige prøve sig frem, inden man dynger alt for meget 
champagne i.

Twist din Mojito - Grapefrugter

Prøv at mose et par grape-terninger sammen med lime, mynte og rørsukkeret. Mojitoen kan endda også
 understøttes af en Monin pink grape sirup, hvis du er den heldige ejer af sådan en. Der kan bruges mange 
forskellige frugter og bær. Prøv med jordbær, blåbær, hindbær, vandmelon eller måske noget så ekostisk som 
agurk? - Det er faktisk genialt med agurk i en mojito! Det giver en ny og rolig smag og giver de andre 
ingredienser i mojito mere at sige! Røde og grønne grapefrugter er mine favoritter. 

Twist din Mojito - Triple sec likør

En Mojito behøver ikke kun at være lavet på rom for at smage godt. Prøv et skud triple sec eller en god likør i 
Mojito’en. Det giver selvsagt et pift i den smagsretning, du har valgt, og kan give en interessant nye farve- og 
smagskombination. Personligt er jeg mest til citrusfrugterne, så triple sec og blod appelsin f.eks. Bols Red 
Orange, er lige noget for mig, når der skal ny/ekstra spiritus i min Mojito.

Frugtpuréer og juicer

Prøv en mojito med frugtjuice (istedet for danskvand) eller frugtpuré i stedet for rørsukkeret. Så kan du 
twiste den dejlige smag af mynte og lime med frugt efter eget ønske. F.eks kan kærlighedsfrugtjuice være et 
godt valg, hvis du har en god portion limesaft i din mojito. Der findes mange frugtpuréer på markedet, men 
de bedste kommer fra firmaet Funkin og fås i rigtig mange varianter – lige fra abrikos til passionsfrugt. 

Der findes mange forskellige typer grapefrugter. De grønne er søde og smager af melon, de gule er meget 
bitre, mens de røde er søde. Hvis du er til bittre drinks, så prøv campari, rød grape og lidt sukkerlage. 
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mere end 500 varenumre inden for spiritus, barudstyr og drinksglas?

MixMeister har Danmarks måske største udvalg af produkter til hjemmebaren. 
Vi lagerfører mere end 70 forskellige Monin sirupper, mens sortimentet af spiritus vokser uge for uge. 

Eksempler på vores interessante sortiment til hjemmebaren:

Viste du, at vi har ...

Barsæt med alt, hvad du behøver for at kunne lave 
lækre drinks. En god start, hvis du ikke helt ved, hvad 
du får brug for. Her er det meste samlet og endda til 
en god pris.

Vi lagerfører ikke bare én slags morter, men mange 
forskellige, så der er noget for alles smag og behov. 
Mortere med en flad bund bruges, når man f.eks. ikke 
ønsker, at ens mojito får de sure smagsolier fra 
limeskallen.

Stort udvalg af flotte glas, som ikke findes andre 
steder. Vores glas bruges af professionelle barer og 
caféer, hvilket sikrer, at kvalitet og design er i top. 

Stort udvalg af shakere, både den billige til under 100 
kr, og den store på 1.7 liter. Vi lagerfører både 
klassiske shakere og Boston Shakere. 
Til hjemmebaren og til cocktailbaren på den dyre 
adresse.
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Hos MixMeister kan vi godt lide god spiritus og lever efter mottoet, at livet er for kort til dårlige råvarer! 
Desværre er en del god spiritus også ganske dyr, men vi vil nu gerne give dig en god rabat på to udvalgte 
produkter. Denne rabat gælder kun til dig, der holder denne drinksbog i hånden!

Spar 10% på Geranium Gin og Patron Tequila Reposado!

Brug rabatkoden “god-smag-gin” og “god-smag-tequila” i indkøbskurven, og rabatten vil automatisk blive 
trukket fra!

Geranium gin er udviklet af gineksperten Henrik Hammer og er muligvis den bedste gin, der kom på 
markedet i 2009. Denne moderne gin skiller sig ud ved at være lavet på geraniumplanten, der via en særlig 
(og hemmelig) metode har fået de helt rigtige smagsolier frem. Resultatet er en harmonisk gin som passer 
perfekt til en god Gin & Tonic, men også passer godt sammen med frugter. Alt i alt en gin, som kan nydes på 
mange 
forskellige måder. 

Opskrifter med geranium gin:

GinJoy (af Bartender Hasse Johansen)
4 cl Geranium
1 cl Chartreuse gul
1-1,5 cl Citronsaft
1 cl Gomme (sukkerlage)
1 halv båd pink grape

Shakes med is. Si over i et rocksglas med knust is. Serveres med pink grapeskive på stick som pynt.

Ps. Vi har også rabat på Monin sirup, køb min. 4 flasker i 70 cl størrelsen - og der trækkes 10 kr fra per flaske! 
Denne rabat gælder dog alle kunder og sker helt automatisk.

Tilbud på premium spiritus!







MixMeister & El-Kholy Consult
- Fordi en fest ikke kan gøres om!

Vi kickstarter jeres firmafest med et 
skræddersyet koncept og sikrer at:
- isen bliver brudt, og der er god stemning fra 
festens begyndelse
- gæsterne bliver rystet sammen
- I kommer til at opleve hinanden på nye måder
- både kroppen og hovedet bliver aktiveret

I får:
- en eksklusiv drinksmagning og ditto foredrag
- noget at snakke om
- en anderledes firmafest
- en fest, der bliver husket

Vi véd, at en fest ikke kan gøres om. 
Derfor leverer vi varen - hver gang!

Læs mere om mulighederne på:
Kickstart-firmafesten.dk

Eller ring 31 310 388

Tak til:
Fotograferne: Mariam Zakarian, www.mariamism.com, mariam.zakarian@hotmail.com 
samt
Anders Uhrenholt Christensen.
Designer: Johannes Aagaard, www.aagaarddesign.dk 
Asger Grønlund Andersen, samt Cocktailbaren Herr Bartels i Århus C.
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Lækre drinks...

... og elegante glas ...
Køb dem hos MixMeister.dk
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